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Bestyrelsen i Hareskovby MedBorgerforening 
 

 
 

Søren Berg, formand, tlf. 2030 6321 formand@hmbhareskovby.dk 
Anders Riiber Høj, næstformand, tlf. 21576884, gn4q@kk.dk  
Annie Klug, tlf. 42805630, anito@youmail.dk  
Erik Rasmussen, kasserer, tlf. 26282058, hmb@ravnehusvej.dk  
Helle Johannisson, tlf. 27284827, hellejohannisson@gmail.com  
Iben Hvilsted-Olsen, tlf. 25344810, iho@forsyningstilsynet.dk  
Inger Helt Poulsen, tlf. 40879351, i.helt.poulsen@gmail.com  
Johanne Bratbo, tlf. 4089 2729, Johanne_bratbo@hotmail.com 
John Ehrbahn. tlf. 20815949, john-e@post.tele.dk  
Karin Mathiesen, tlf. 30575713, lama72@outlook.dk  
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Støt op om Medborgerforeningen! 
Hareskovby medborgerforening (HMB) har sin base i 
medborgerhuset Annexgården, hvis stråtækte 
bygningers historie går tilbage til udflyttergårdene 
fra Værløse i 1800-tallet. En stor del af 
foreningens aktiviteter foregår i huset, og i 
weekenderne udlejer vi huset til fødselsdage, 
barnedåb og andre familiefester. De penge, der 
kommer ind ad denne vej, bruger vi til husets drift og 
indvendige vedligeholdelse. HMB betaler selv et årligt bidrag til dette formål, så vi 
forhåbentlig hen ad vejen ud over drift og vedligeholdelse også får råd til forny og opgradere 
husets inventar og andet udstyr. Med dit medlemskab støtter du altså direkte op om 
Annexgårdens funktion som medborgerhus og de aktiviteter, som HMB arrangerer. 

HMB nåede akkurat at holde den årlige generalforsamling den 10. marts, inden hele landet 
lukkede ned pga covid-19 virus. Hele foråret og sommeren har bestyrelsesarbejdet ligget 
stille. Alligevel har HMB’s Aktivitetsudvalg formået at forberede en samling aktiviteter for 
dette efterår, som overholder de gældende regler om forebyggelse af coronasmitte. 
Bestyrelsen tager forbehold for eventuelle yderligere aflysninger, som måtte komme som 
følge af myndighedernes senere udmeldinger. Følg selv med på hjemmesiden, facebook og i 
nyhedsbrevene. 

Vi glæder os til at møde jer til aktiviteterne. På gensyn! 
HMB’s Bestyrelse, august 2020 
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Kalenderoversigt 

HMB’s aktiviteter i Hareskovby 
 efteråret 2020 

 
 

SEPTEMBER 

Søndag d. 6. kl. 13:15 INDVIELSE AF HAREBRØNDEN  s. 6 
Mandag d. 7. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM   s. 6 
Søndag d. 20. kl. 13:00 SØNDAGSCAFÉ – IVAN, SANG OG GUITAR  s. 7 
Mandag d. 28. kl. 19:00 INSPIRATION TIL STRIK    s. 7 

 
 

OKTOBER 

Lørdag d. 3. kl. 10:00 ARBEJDSDAG PÅ STENDIGET  s. 8 
Mandag d. 5. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  s. 8 
Mandag d. 26. kl. 19:00 INSPIRATION TIL STRIK   s. 8 
Onsdag d. 28. kl. 19:00 FÆLLESSANG MED IVAN   s. 9 

 
 

NOVEMBER 

Mandag d. 2. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ   s. 10 
Onsdag d. 4. kl. 19:00 VINSMAGNING NOVEMBER  s. 10 
Søndag d. 15. kl. 13:00 SØNDAGSCAFÉ - SANG OG DANS MED KIRA s. 10 
Onsdag d. 25. kl. 19:00 FÆLLESSANG MED IVAN    s. 11 
Torsdag d. 26. kl. 16:00 JULEHYGGE FOR BØRN OG VOKSNE   s. 11 
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MERE OM EFTERÅRETS PROGRAM 

SEPTEMBER 2020 

 
INDVIELSE AF HAREBRØNDEN 
Søndag d. 6. september kl. 13:15 

En 75-årig brønd fra Fredensvej i 
Hareskovby har holdt flyttedag. I 
1945 lagde stenhugger Hjalmar 
Persson sidste hånd på sit værk - 
en brønd af sandsten med en 
indbygget skulptur af en en hare. 
Nu er brønden flyttet til 
Annexgårdens have på Skandrup 

Allé. Mogens Persson, som er søn af Hjalmar Persson, 
indvier Harebrønden på dens nye placering.  
Kom og vær med og nyd en forfriskning.  
Kontaktperson: Annie Klug anito@youmail.dk 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Gratis adgang. 
Sted: Annexgårdens have, Skandrups Allé 7 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
 
 
 

 
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 
Mandag d. 7. september kl. 15:00-17:00 

Velkommen til strikkecafé på 
Hareskov bibliotek den første 
mandag i hver måned. Her 
mødes vi, strikker og udveksler 
strikkeideer samt strikker 

børnetøj til projekt “Speranta“ - et behandlingshjem 
for fysisk- og psykisk handicappede børn i Rumænien. 
Kontakten er skabt via Kirsten Inger og Adi Holzer, 
som har haft kontakt til dette hjem gennem mange år. 
Tøjet sendes to gange om året til børnehjemmet.  
Håndarbejds- og designlærer Ida Øhrstrøm vejleder 
med teknik og idéer. 
Gratis adgang. Medbring selv strikketøj.  
Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.  
Evt. alternativt lokale i Hareskovby vil fremgå af 
opslag på døren.  
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
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SØNDAGSCAFÉ – IVAN, SANG OG GUITAR 
Søndag d. 20. september kl. 13:00-15:00 

Kom, lyt og syng med! 
Ivan kommer med sin guitar 
og synger spiller nye og 
gamle sange.  
Ivans repertoire er en 
blanding af dansk og 
udenlandsk musik. Beatles, 
Dylan, Kim Larsen, 
Outlandish, Clapton mm.  

PS: Ivan synger og spiller også ved Fællessang i 
Annexgården den 28.10 og 25.11 fra 19-21. 
Pris: Gratis adgang. Kaffe, the med hjemmebagt kage 
eller et glas vin, øl eller vand kan købes. 
Tilmelding: Karin Mathiesen lama72@outlook.dk 
eller Annie Klug anito@youmail.dk 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
 
 
 

 
 
 
 
 
INSPIRATION TIL STRIK (1) 
Mandag d. 28. september kl. 19:00-20:30. 

Denne aften er målrettet til 
dig, der er nybegynder eller 
dig, der gerne vil have hjælp 
til at få gang i strikkepindene 
igen. Håndarbejds- og 
designlærer Ida Øhrstrøm 

introducerer begyndervenlige strikkeprojekter, og du 
vil blive vejledt. 
Pris: Gratis for medlemmer, ellers 50 kr. 
Tilmelding: Ida Øhrstrøm idaoehrstroem@gmail.com 
Medbring: Strikkepinde str. 4 samt et nøgle garn. 
Sted: Hareskov Bibliotek. Evt. alternativt lokale i 
Hareskovby vil fremgå af opslag på døren. 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
 
 

MED I HISTORISK GRUPPE? 
 
Besøg www.hareskovhistorie.dk og find sjove  
billeder fra Hareskov i gamle dage og med 
stor sandsynlighed gamle fotos af netop dit 
hus. Er du interesseret i at være med i HMB’s 
Historisk Gruppe, så kontakt Mogens Persson 
umvpersson@gmail.com eller mobil 4221 0893  
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OKTOBER 2020 

 
ARBEJDSDAG PÅ STENDIGET 
Lørdag d. 3. oktober kl. 10:00-12:00 

Kom og hjælp 
til med at 
holde vores 
smukke sten-
dige langs Gl. 
Hareskovvej 
vedlige. Vi 

mødes til en frisk lille fælles arbejdsdag ved det lille 
stationshus. Medbring arbejdshandsker og en 
beskærersaks. Vel mødt! 
Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Kontakt evt. Hanne Juel på juelhanne@hotmail.com 
eller tlf. 26181861. 
Sted: Krydset Gl. Hareskovvej og Stationsvej. 
 
 
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 
Mandag d. 5. oktober kl. 15:00-17:00 

Strikkecafé den første 
mandag i oktober med Ida 
Øhrstrøm. Samme tekst 
som Strikkecafé 7. 
september, se denne. 
 

Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.  
Evt. alternativt lokale i Hareskovby vil fremgå af 
opslag på døren.  
 

 
 
 
 
 
INSPIRATION TIL STRIK (2) 
Mandag d. 26. oktober kl. 19:00-20:30. 

Denne aften er målrettet til 
dig, der er nybegynder eller 
dig, der gerne vil have hjælp 
til at få gang i strikkepindene 
igen. Håndarbejds- og 
designlærer Ida Øhrstrøm 

introducerer begyndervenlige strikkeprojekter, og du 
vil blive vejledt. 
Pris: Gratis for medlemmer, ellers 50 kr. 
Medbring: Strikkepinde str. 4 samt et nøgle garn. 
Tilmelding: Ida Øhrstrøm idaoehrstroem@gmail.com 
Sted: Hareskov Bibliotek. Evt. alternativt lokale i 
Hareskovby vil fremgå af opslag på døren.  
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
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FÆLLESSANG MED IVAN 
Onsdag d. 28. oktober kl. 19:00-21:00 

Ivan kommer med sin guitar og 
spiller og synger for til 
fællessang og hygge. Kom og 
syng med på en blanding af nyt 
og gammelt, dansk og 
udenlandsk - Beatles, Dylan, 
Kim Larsen, Outlandish, 
Clapton mm.  
 

I pausen er der kaffe, te, vand og en småkage. 
Pris: Gratis adgang for alle. 
Tilmelding: Annie Klug anito@youmail.dk 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
FØLG MED! 
 
LÆS HMB Nyhedsbrev 
HMB sender et nyhedsbrev ca. 1 gang om 
måneden. Vil du tilmelde dig nyhedsbrevet, så 
send en mail til nyhed@hmbhareskovby.dk 
- Her kan du også ændre mailadresse eller 
afmelde nyhedsbrevet. 
 
TJEK Hjemmesiden 
hareskovbymedborgerforening.dk 
 
VÆR MED Hareskovby Facebookgruppe 
https://www.facebook.com 
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NOVEMBER 2020 

 
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 
Mandag d. 2. november kl. 15:00-17:00. 

 Strikkecafé den første 
mandag i november med 
Ida Øhrstrøm. Samme 
tekst som Strikkecafé 7. 
september, se denne. 
 

Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. Evt. 
alternativt lokale i Hareskovby vil fremgå af opslag på 
døren.  

 
 
VINSMAGNING NOVEMBER 
Onsdag den 4. november kl. 19 - 21.  

Velkommen til en vinaften med 
temaet: ”Vine der egner sig til 
julen og nytåret”  
ved Johanne Bratbo.  
 
Ved bordopstilling m.v. tages 
højde for Covid-19 
restriktioner. 
 

Pris: 200 kr. inklusiv en let forplejning.  
Tilmelding: Johanne Bratbo hmbvin@bratbo.dk 
 - senest fredag d. 11/9. Afbud senest d. 14/9. 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 

 

 
SØNDAGSCAFÉ MED KIRA – FOR BØRN! 
Søndag d. 15. november kl. 13:00-16:00 

Gensyn og genhør med 
Kira - nu uden Kroko-
dillerne.  
Kom og få en 
fornøjelig eftermiddag 
med Kira, der giver den 
gas sammen med 
børnene, når de synger, 
spiller og danser 
sammen. Alder 3-10 år.  

Hele familien: børn og voksne er velkomne.  
Pris: Gratis for medlemmer af HMB. Ellers er prisen 
kr 50,- for voksne. Børn gratis adgang. 
Sted: Hareskov Bibliotek, Salen, Poppel allé 12. Evt. 
alternativt lokale i Hareskovby vil fremgå af opslag på 
døren. 
Tilmelding: Karin Mathiesen Lama72@outlook.dk 
mobil: 3057 5713  
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til 
forebyggelse af covid-19. 
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FÆLLESSANG MED IVAN 
Onsdag d. 25. november kl. 19:00-21:00 

Ivan kommer med sin guitar og spiller og synger for til fællessang og hygge. Kom og syng 
med på en blanding af nyt og gammelt, dansk og uden-landsk - Beatles, Dylan, Kim Larsen, 
Outlandish, Clapton mm. 
 
I pausen er der kaffe, te, vand og en småkage. 
Pris: Gratis adgang for alle. 
Tilmelding: Annie Klug anito@youmail.dk 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til forebyggelse af covid-19. 

 

ADGANG TIL SVØMMESAL 
 

Medlemmer af Medborgerforeningen kan 
benytte Hareskovby Svømmesal tirsdage kl. 20 – 
22, fredage kl. 14:30 – 16.  
Se mere på hjemmesiden  
www.hareskovbymedborgerforening.dk/hmb-
motionssvomning/ 
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JULEHYGGE FOR BØRN OG VOKSNE Onsdag d. 25. november kl. 16:00-18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Børn og voksne inviteres til julerier i Annexgården.  
Medbring gerne glittet genbrugspapir (reklamer/ ugeblade), kogler eller lignende - og husk egen saks! 
Kl. 17.30 er der risengrød til glade nisser! Vi glæder os til at se jer. 
Pris: Gratis adgang for alle. 
Tilmelding: Karin Mathiesen lama72@outlook.dk   
og Ida Øhrstrøm idaoehrstroem@gmail.com 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til forebyggelse af covid-19. 
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FÆLLESSPISNING PÅ ANNEXGÅRDEN 
 

Har du lyst til at være med til at arrangere en 
fællesspisning for familier med børn eller for 
voksne og familier med større børn? 

Så kontakt Helle Johannisson 
helle.johannisson@gmail.com eller 27284827 

Fællesspisning annonceres på Hareskovby 
Facebook-gruppe eller i HMB nyhedsbreve 

 

LEJE AF ANNEXGÅRDEN  

Annexgården har været med til at danne den 
idylliske ramme om mange fester og andre 
sammenkomster i Hareskovby. 

Alt om leje af Annexgården ses på 
www.annexgaardenhareskovby.dk – er weekenden 
ledig, hvad koster det og hvilke regler er der for 
udlejning. 

 

MEDLEMSSKAB AF HMB  
Medlemskab for hele husstanden 
koster 200 kr. om året. 

Indbetal 200 kr. på MobilePay til 
HMB’s MobilePay 
erhvervsnummer (5 cifre): 25296,   
eller på bankkonto: 1551 – 
6643787  
 Hareskovby Medborgerforening.  
 

Husk at angive jeres navn og 
adresse og gerne e-mail 


